Informacja dla WYSTAWCÓW
WAKACYJNA GIEŁDA MINERAŁÓW, KRYSZTAŁÓW I WYROBÓW
JUBILERSKICH
Zamek w Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka
Termin: 20 – 21 lipca 2013 r., od godz. 10.00 do 19.00
Miejsce:
Arkady skrzydła południowego i zachodniego zamku (parter).
 Cena 1 m.b. stołu wystawowego z minerałami lub skamielinami wynosi 100 zł
brutto.
 Cena 1 m.b. stołu wystawowego z pozostałymi wyrobami wynosi 130 zł brutto.
 Standardowe wymiary stoisk : 25 stałych modułów o długości 2 m i szerokości 80
cm.
 Standardowe wymiary stoisk : 25 stałych modułów o długości 2 m i szerokości 80
cm.
 Przewidywana ilość powierzchni wystawowej około 50 m.b.
 W przypadku rezerwacji stoiska obowiązuje przedpłata w wysokości 100 zł bez
względu na ilość metrów, którą należy uiścić do 12 lipca 2013 r. na rachunek
bankowy Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej:
Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej:
nr 58 8128 0005 0060 3533 2000 0010 , z dopiskiem „Giełda minerałów ”
W pierwszym dniu giełdy Wystawcy uiszczają pełną opłatę za stoisko. Powyższe
ceny obejmują dwa dni wynajęcia stoiska.
Organizator zapewnia:
 obszerną reklamę imprezy w mediach, Internecie oraz w tradycyjnej formie
poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
 stoiska wystawowe: stoły, krzesła i dostęp do energii elektrycznej
 bezpłatny parking
 tylko wystawcy mogą skorzystać z preferencyjnej ceny noclegu w hotelu
Kasper Suski (vis a vis stoisk giełdowych) w cenie 60 zł od 1 osoby za nocleg
wraz ze śniadaniem, w sprawie rezerwacji noclegu należy kontaktować się z
menager Restauracji i hotelu „Kasper Suski” Panią Renatą Dudoń do dnia 11
lipca 2013 r. pod nr. tel. 33 874 16 39
 Zgłoszenia na giełdę można przesyłać na adres mailowy:
muzeum@sucha-beskidzka.pl, mlato@sucha-beskidzka.pl,
lub: telefonicznie na numer: 33 874 26 05 wew. 21, 22
 Uwaga! Ilość miejsc ograniczona, prosimy o szybką rezerwację. W przypadku
zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora, może on odwołać imprezę
zwracając koszty przedpłaty.
Organizator:
Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1,
34-200 Sucha Beskidzka, NIP 552 165 43 62
tel. fax 33 874 26 05 wew. 21, 22, e-mail: muzeum@sucha-beskidzka.pl, rezerwacje@suchabeskidzka.pl, it@sucha-beskidzka.pl

